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Fremtiden kalder på mere ergoterapi 
Den demografiske udvikling medfører flere 
ældre og flere personer med kronisk sygdom 
samtidig med, at der er massiv mangel på sund-
hedsfagligt personale til at løse opgaverne.1  
Velfærden er derfor under pres – og kommer det 
endnu mere i de kommende år.

Ergoterapeuter er en vigtig del af løsningen 
på samfundets udfordringer. Ligesom vi med 
rehabilitering skaber værdighed og selvbestem-
melse for den enkelte, hjælper rehabilitering i et 
samfundsperspektiv til at mindske og udskyde 
borgernes plejebehov. Rehabilitering sikrer ro-
busthed og bæredygtighed i vores velfærd, fordi 
vi kan aflaste presset på de knappe personale-
ressourcer, når vi styrker borgernes mestring af 
hverdagen.

Når vi skal skabe mest værdi for samfundet, 
er det vigtigt med et fortsat skarpt fokus på 
udviklingen af faget. Det indebærer bl.a. en 
forsknings- og evidensbaseret tilgang til de er-
goterapeutiske indsatser, der sikrer ny viden og 
omsætter denne til praksis. Tilsvarende er der 
brug for, at vi vedvarende arbejder med at gøre 
beslutningstagerne opmærksomme på de mu-
ligheder, som ergoterapi og den rehabiliterende 
tilgang giver samfundet.

Det er en forudsætning, at vilkårene på arbejds-
pladserne skaber rum til faglighed i opgaveløs-
ningen, så vores ergoterapeutiske kompetencer 
kan gøre størst mulig gavn. Holdbare vilkår 
og et godt arbejdsmiljø sikrer et bæredygtigt 
arbejdsliv.

Strategien her skal derfor sætte rammerne og 
retningen for Ergoterapeutforeningens arbejde 
i de kommende år. Det sker gennem fokus på 
faglighed, vilkår og samfund. Der er tale om 
sammenhængende indsatser, der skal sikre 
de bedste rammer for vores ergoterapeutiske 
faglighed, de bedste vilkår for foreningens 
medlemmer og størst mulig indflydelse på sam-
fundsudviklingen ud fra et ergoterapeutisk og 
rehabiliterende perspektiv.

Hovedbestyrelsen, 2022

 1 ”Arbejdskraftmangel og rekrutteringsudfor-
dringer på de store velfærdsområder”, Mona 
Larsen og Vibeke Jakobsen, Vive, 2022 samt 
”Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet 
til 2030”, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Lau 
Caspar Thygesen og Michael Davidsen, Sta-
tens Institut for Folkesundhed, 2017

Forord

https://www.vive.dk/media/pure/17277/6598683
https://www.vive.dk/media/pure/17277/6598683
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDusmv0sX4AhXrQvEDHYdHBloQFnoECBwQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.sdu.dk%2Fsif%2F-%2Fmedia%2Fimages%2Fsif%2Fsidste_chance%2Fsif%2Fudgivelser%2F2017%2Fsygdomsudviklingen_i_danmark_fremskrevet_til_2030.pdf&usg=AOvVaw2Tf2P01x_NIUErTiEKDXf6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDusmv0sX4AhXrQvEDHYdHBloQFnoECBwQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.sdu.dk%2Fsif%2F-%2Fmedia%2Fimages%2Fsif%2Fsidste_chance%2Fsif%2Fudgivelser%2F2017%2Fsygdomsudviklingen_i_danmark_fremskrevet_til_2030.pdf&usg=AOvVaw2Tf2P01x_NIUErTiEKDXf6
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En forening, der understøtter en stærk faglighed ved at  
sikre faglig udvikling for medlemmerne, støtte forskning  
og udbrede ny viden om det ergoterapeutiske felt.

En forening, der arbejder for at skabe rammer og vilkår for 
faglighed i den konkrete opgaveløsning.

En forening, der engagerer sig i samfundet, tydeliggør hvor 
ergoterapi er en del af løsningen, sikrer synlighed for faget  
og aktivt søger politisk indflydelse. 

Ergoterapeutforeningens strategi ”Vi gør din hverdag mulig – 2020-2022” 
er det naturlige afsæt for denne aktuelle strategi. 
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I de kommende år  
er der brug for:
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Faglighed:  
En stærk profession

Ergoterapeut- 
foreningens formål

 at støtte medlemmerne  
i deres arbejdsliv

 at sikre bedst mulige løn-  
og arbejdsvilkår

 at være drivkraft i ergoterapi- 
fagets udvikling

 at påvirke samfundsudviklingen  
ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel

 at understøtte netværks- 
dannelse blandt medlemmerne

Kilde: § 2 i Ergoterapeut- 
foreningens  vedtægter

I de kommende år kan vi forvente en fortsat 
stor efterspørgsel på ergoterapeuter. 

Rehabilitering anerkendes som en del af  
løsningen på rekrutteringsudfordringen. 

Ergoterapeuter ansættes i stigende grad i tvær-
faglige og tværgående funktioner, både i kom-
muner og regioner. Kendskabet til ergoterapi og 
til vores kompetencer bliver større. 

Det giver os et godt udgangspunkt for at synlig-
gøre den ergoterapeutiske kernefaglighed. For 
for den enkelte ergoterapeut ude på arbejds-
pladsen, og for Ergoterapeutforeningen på 
direktionsgangene og i samfundet generelt. 

Vi skal sammen sikre borgerne ergoterapi og 
rehabilitering – og sikre, at ergoterapeuter kan 
yde borgere ergoterapi og rehabilitering med et 

ergoterapeutisk perspektiv. Uanset om vi  
arbejder i et mono- eller tværfagligt miljø.

Vi skal understøtte professionsfaglig udvikling 
og deling af ny viden på det ergoterapeutiske 
område. 

Vi skal understrege, at ergoterapi er en del af 
løsningen.

EN EVIDENSBASERET OG  
FREMTIDSSIKRET PROFESSION

Forskning i ergoterapi er en nødvendig drivkraft 
i udviklingen af faget. Den sikrer, synliggør og 
udvikler værdien af vores profession og at vi 
anvender ergoterapeutiske, valide metoder og 
teorier samt velfærdsteknologiske muligheder. 
Det giver os løbende flere og bedre muligheder 
for at yde rehabilitering af høj kvalitet. 
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https://www.etf.dk/ergoterapeutforeningens-vedtaegter
https://www.etf.dk/ergoterapeutforeningens-vedtaegter


5

Teknologi og digitale løsninger

Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsning-
er, der bidrager til at bevare eller udvikle velfærds-
ydelser. I de nordiske velfærdssamfund tilbyder 
det offentlige en række velfærdsydelser til borgere 
med særlige behov, fx pleje, omsorg, praktisk hjælp, 
hjælpemidler, boligindretning, behandling, genop-
træning og vedligeholdelsestræning mv.*

Den digitale teknologi udvikles med stor hast, og 
bliver en stadig mere betydningsfuld del af sund-
hedsvæsenet. Patienter kan være indlagt i eget hjem 
med digital teknologi til monitorering og behandling. 
Der forskes i digitale løsninger, der skal kompensere 
for udfordringerne med at rekruttere tilstrækkeligt 
sundhedsfagligt personale. 

Ergoterapeuter samarbejder med borgerne om vel-
færdsteknologiske løsninger på flere måder, ligesom 
de kan udøve faget ved hjælp af teknologi. Det kan 
være i forbindelse med anvendelse af hjælpemidler 
og digital teknologi i hverdagsrehabilitering, ved  
boligindretning, som led i en netværksskabende  
aktivitet, sansestimulering eller lignende.  Ergotera-
peuter har også en vigtig rolle i udviklingen af vel-
færdsteknologiske løsninger, så teknologien stimule-
rer, aktiverer og bidrager til meningsfulde aktiviteter 
i hverdagen. Ergoterapeuter kan tillige støtte borger-
en i udvikling og rehabilitering af digitale kompeten-
cer.

* Kilde: ”Ergoterapi og velfærdsteknologi”,  
Ergoterapeutforeningen, 2013

Vidensopbygning og implementering er afgør-
ende. Derfor arbejder Ergoterapeutforeningen 
fortsat for at understøtte udviklingen med flere 
ph.d.’er i vores fag, ligesom vi mener, at ergote-
rapeuter løbende skal have adgang til ny viden i 
form af fx kompetenceudvikling på både gene-
ralist- og specialistniveau. 

Teknologiske og digitale løsninger kommer til at 
spille en større og større rolle i vores samfund 
og for vores virke, og vi skal anvende de nye 
teknologiske muligheder bedst muligt. Vi skal 
derfor være på forkant med de muligheder, som 
udviklingen medfører, og selv tage ejerskab på 
at udvikle ergoterapeutiske interventioner med 
brug af ny teknologi. Det sikres gennem fokus 
på livslang læring og efter- og videreuddannel-
sesmuligheder.

ET STÆRKT FAGLIGT FÆLLESSKAB

Når vi skal yde indsatser af høj kvalitet, er det 
vigtigt, at den nyeste viden på det ergoterapeu-
tiske område bliver udbredt og bragt i spil. De 
ergoterapifaglige selskaber spiller en vigtig rolle 
i formidlingen af faglig viden til medlemmerne.

Det faglige fællesskab og muligheden for at 
tilegne sig ny viden på det ergoterapeutiske 
område er en af de vigtigste faktorer, der får 
ergoterapeuter til at melde sig ind i Ergotera-
peutforeningen. Vi skal derfor fortsat udvikle 
mulighederne for, at vi kan indgå i faglige fæl-
lesskaber, herunder via digitale platforme. Det 

indebærer også, at vi er opmærksomme 
på at understøtte medlemmer i deres 
faglige udvikling, hvis de har begræn-
sede muligheder for ergoterapeutfaglig 
sparring på deres arbejdsplads.

Synlighed om vores kompetencer 
Udviklingen på social- og sundhedsom-
rådet går i høj grad i retning af større 
tværfaglighed, hvilket er positivt. Som 
ergoterapeuter oplever vi, at vi er efter-
tragtede blandt arbejdsgiverne, særligt 
på grund af vores gode tværfaglige 
kompetencer og vores evne til at tage 
udgangspunkt i borgerens behov. 

Imidlertid oplever ergoterapeuter også 
at blive ansat i stillinger, hvor de kun i 
begrænset omfang har mulighed for at 
bringe de ergoterapeutiske kernekompe-
tencer i spil. Dette er fagligt utilfredsstil-
lende for den enkelte, og for samfundet 
er det uhensigtsmæssigt, når de særlige 
kompetencer ikke bliver brugt. Vi skal 
derfor fortsat skabe større synlighed 
om ergoterapeuters kernefaglighed og 
udbrede kendskabet til ergoterapi blandt 
ledere, arbejdsgivere og beslutningstag-
ere. Samtidig skal vi have øget fokus på 
medlemmernes overgang fra studerende 
til første job. 

https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Publikationer/ergoterapi_og_velfaerdsteknologi.pdf
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Vilkår: Et fag på 
holdbare vilkår

Vilkårene for at udøve ergoterapi skal 
både være holdbare ud fra et medlemsperspek-
tiv, hvor hverdagen for medlemmerne skal være 
holdbar og samtidig også for samfundet.  

Overenskomster og aftaler forhandles i samar-
bejde med andre organisationer ved de centrale 
forhandlinger med de offentlige arbejdsgivere. 
Det er ved overenskomstforhandlingerne, 
lønudviklingen aftales på baggrund af det 
samfundsøkonomiske råderum. Forbedringer af 
overenskomster og aftaler tager udgangspunkt 
i medlemmernes krav, som indsamles forud for 
hver forhandlingsrunde.

Rammerne i overenskomster og aftaler bliver 
udfyldt både ved forhandlinger med de enkelte 
arbejdsgivere og i dialogen på den enkelte ar-
bejdsplads med kollegaer, tillidsrepræsentanter 
og ledere. 
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MEDLEMMERNES HVERDAG

Det holdbare arbejdsliv hviler på muligheden for 
at bringe faglige såvel som øvrige kompetencer 
i spil – både i egen løsning af kerneopgaver og 
i samspillet med andre fagligheder, og dermed 
gøre en forskel for borgere og patienter. 

Det skal være tydeligt for medlemmerne, at 
faglighed går hånd i hånd med vilkårene for 
opgaveløsningen, og at de aftaler Ergoterapeut-
foreningen indgår både centralt og på de enkelte 
arbejdspladser, tager udgangspunkt i balancen 
mellem borgernes/patienternes, arbejdsplad-
sens og ergoterapeuternes behov. 
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VEJEN GÅR VIA RELATIONER

Rammerne skal følge med den faglige udvikling 
og give rum til fagets udvikling. 

Det indebærer, at vi har fokus på samarbejdet  
og relationerne mellem faggrupperne på de en-
kelte arbejdspladser. Det er ved at sikre samspil-
let på arbejdspladserne, at vores ergoterapeu-
tiske kompetencer bedst muligt kommer i spil, 
og den enkelte ergoterapeut får mulighed for 
at løse opgaverne på en måde, som fagligt giver 
mening.  

VORES BEHOV ER  
SAMFUNDETS BEHOV

Vi står overfor en rekrutteringsudfordring på 
tværs af sektorer og faggrupper. Den stiller krav 
til organiseringen af opgaverne, både i forhold 
til hvilke faggrupper, der løser hvilke opgaver, 
samt hvordan og hvornår de løses.

Rekrutteringsudfordringen påvirker forvent-
ningerne til tilstedeværelsen på arbejdsmarked-
et i forhold til senere tilbagetrækning, men også 
helt konkret i forhold til hvornår den enkelte op-
gave udføres. Det er derfor vigtigt at have fokus 
på, hvad der giver mening i forhold til løsningen 
af kerneopgaven.

Vores overenskomster og aftaler indeholder 
bestemmelser om honorering for arbejde på 
særlige tidspunkter, regler for arbejdets tilrette-
læggelse og beskyttelse af fritiden mv., som kan 
suppleres ved lokale forhandlinger.

Ergoterapeutforeningen understøtter de kon-
krete rammer og vilkår for arbejdstilrettelæg-
gelsen, så opgaverne løses på tidspunkter, der 
fagligt giver mening og samtidig understøtter 
balancen i den samlede samfundsmæssige op-
gaveløsning.
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Samfund:  
Vi tager ansvar

I Ergoterapeutforeningen er vi bevidste 
om vores medansvar for samfundets udvikling. 
Det betyder, at vi spiller ind med løsninger ud 
fra vores ergoterapeutiske faglighed, når sam-
fundet står over for udfordringer. Vi skal sikre 
robustheden af vores velfærd ved at udløse det 
enorme potentiale, der ligger i ergoterapien, og 
vi skal arbejde for, at der også er ergoterapeuter 
nok til at sikre fremtidens behov for forebyg-
gelse, genoptræning og rehabilitering.  

ET BÆREDYGTIGT FAG

Der er i disse år en generel erkendelse af, at det 
er nødvendigt at tænke bæredygtig udvikling 
ind i alle samfundsområder. Som en del af vores 
samfundsansvar ønsker vi at arbejde med bære-
dygtighed. Den ergoterapeutiske profession 
taler særligt ind i den sociale bæredygtighed, 
hvor ergoterapeuter bl.a. hjælper med at udløse 

borgernes ressourcer, styrke deres evne til  
at tage del i samfundet og medvirke til at  
bekæmpe social ulighed i sundhed. 

Vi vil i de kommende år sætte fokus på bære-
dygtighed på de områder, der særligt taler ind i 
den ergoterapeutiske profession. Herunder også 
tydeliggøre for medlemmerne, at de med deres 
indsatser og fokus understøtter FN ś verdens-
mål. Vi ønsker at sætte vores fag og forening i 
spil i forhold til arbejdet med FN’s verdensmål, 
særligt med fokus verdensmål 3 om sundhed og 
trivsel samt verdensmål 17 om partnerskaber 
for handling. 
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FN’s 17 verdensmål

I 2015 vedtog FN’s medlemslande 17 
verdensmål som en global indsats for at 
løse verdens udfordringer i fællesskab. 
Verdensmålene er en plan og ambition 
for hele verdens udvikling frem til 
2030. De 17 verdensmål handler om 
bæredygtig udvikling både socialt, øko-
nomisk og klima- og miljømæssigt.

Kilde: Verdensmål.org

https://www.verdensmaal.org/
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ET FÆLLESSKAB PÅ  
DEMOKRATISKE VÆRDIER

Ergoterapeutforeningen er en demokratisk for-
ening. Det indebærer, at foreningen møder det 
enkelte medlem med respekt, ligeværdighed, 
dialog og tillid. Det er medlemmerne, der former 
foreningen. Medlemsdialogen foregår på flere 
niveauer, hvor tillidsrepræsentanterne fx spiller 
en central rolle som bindeled til medlemmerne 
på de enkelte arbejdspladser. 

Det skal være endnu mere tydeligt, at man som 
medlem af Ergoterapeutforeningen er en del af 
et større fællesskab, hvor ens input bliver an-
vendt og værdsat. Vi skal derfor fortsat udvikle 
mulighederne for, hvordan man som medlem 
kan blive inddraget i foreningens arbejde, og  
vi skal udnytte de muligheder for medlemsind-
dragelse, som digitale platforme giver. 

EN TYDELIG STEMME I SAMFUNDS- 
DEBATTEN – ALENE OG SAMMEN 
MED ANDRE

Vores centrale rolle i velfærdssamfundet for-
pligter. Ergoterapeutforeningen skal derfor 
være en tydelig stemme i samfundsdebatten på 
de områder, der vedrører vores profession. Vi er 
først og fremmest medlemmernes stemme, men 
vi skal også tale patienternes og borgernes sag 
på de områder, vi som ergoterapeuter arbejder 
med. Samtidig er et øget kendskab til vores fag 
fortsat nødvendigt.

Ergoterapeutforeningen er en betydningsfuld 
organisation i sig selv, men vi står endnu stær-
kere, når vi sammen med andre løfter i fælles-
skab. 

Vi vil fortsat aktivt samarbejde med andre 
aktører, når det styrker vores mulighed for 
indflydelse. Det kan være med andre faglige 
organisationer, patientforeninger, myndighe-
der eller forskere, og samarbejdet kan ske både 
i formaliserede fora og uformelt. Samtidig vil vi 
løbende prioritere, så vi bruger vores kræfter i 
de fællesskaber, hvor vi får mest ud af det.

Ergoterapeutforeningens  
partnerskaber og alliancer

Når Ergoterapeutforeningen har  
interesse- og holdningsfællesskaber 
med andre organisationer, indgår vi i 
alliancer og partnerskaber. Partner-
skaber for handling er et af FN’s 17 
verdensmål, der bl.a. indebærer, at man 
skal fremme partnerskaber på tværs af 
civilsamfundet, den offentlige sektor 
og erhvervslivet.

Ergoterapeutforeningen deltager bl.a. i:

 Alliancen mod Ulighed i Sundhed
 Broen til Fremtiden – Alliance for en 

grøn og retfærdig omstilling 
 Demensalliancen
 Dialogforum om retssikkerhed
 Fremfærd
 PsykiatriAlliancen

Ergoterapeutforeningen deltager i in-
ternationalt samarbejde på det ergote-
rapeutiske område som medlem af:

 WFOT - World Federation of Occupa-
tional Therapists

 COTEC - Council of Occupational 
Therapists for European Countries

 Det nordiske samarbejde, herunder 
bestyrelsen for SJOT (Scandinavian 
Journal of Occupational Therapy)



10

Sådan bliver ordene  
til handling
Strategien skal sætte rammerne og retningen for Ergoterapeutforeningens arbejde  
i de kommende tre år. 

Hovedbestyrelsen tager på baggrund af Repræsentantskabets debat og beslutning stilling 
til de konkrete indsatser, der skal sættes i gang – til gavn for medlemmerne og samfundet. 

Faglighed: En stærk profession 
Eksempler på indsatser

 Vi vil gribe den digitale udvikling ved 
at gøre os erfaringer med, hvordan vi 
styrker vores faglighed ind i arbejdet 
med digitale interventioner.

 Vi vil udvikle vores faglige digitale 
kompetencer og tage ambassadørrol-
len for de digitalt udfordrede borgere.

Vilkår: Et fag på holdbare vilkår 
Eksempler på indsatser

 Vi arbejder strategisk i vores relatio-
ner på arbejdspladserne og gennem 
partssamarbejder med at påvirke 
rammerne, så der er rum til kerneop-
gaven og fagets udvikling.

Samfund: Vi tager ansvar 
Eksempler på indsatser

 Vi arbejder strategisk med rekrut-
tering til faget og med foreningens 
brand.

 Vi formidler, hvordan ergoterapi 
bidrager til at styrke den sociale bæ-
redygtighed – nationalt og globalt. 


